
 

 

 

 

 

Examensarbete på grundnivå 

Independent degree project  first cycle 

 

 

 

 

 

 

 

Omvårdnad (GR) C 15 hp 

Nursing Science (C) 15 credits 

 

Att leva med glaukom, the silent thief of sight 

- En litteraturstudie 

 

 

 

 

Lena Lindholm  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MITTUNIVERSITETET  
Institutionen för hälsovetenskap, Östersund 

Examinator: Martin Bäckström; martin.backstrom@miun.se  

Handledare: Gerd Eriksson, gerd.eriksson@miun.se 

Författare: Lena Lindholm, leli0100@student.miun.se 

Kurs: Vetenskapligt arbete, 15 hp 

Huvudområde: Omvårdnad C 

Termin, år: Höstterminen, 2014  

 

mailto:martin.backstrom@miun.se


 

 

ABSTRAKT 

Bakgrund: Glaukom är en sjukdom i synnerven som orsakar skador i synfältet. Syfte: Syftet 

var att belysa faktorer som påverkar livet hos vuxna personer med glaukom. Metod: Detta 

arbete utfördes som en litteraturöversikt innehållande 11 vetenskapliga artiklar, varav 2 

kvalitativa och 9 kvantitativa. I analysen identifierades meningsbärande enheter som 

resulterade i 3 rubriker och 8 underrubriker. Resultat: Glaukom medförde svåra känslor, 

rädsla för blindhet och depression såväl vid diagnos som under sjukdomen. 

Glaukomdrabbade hade svårare att utföra dagliga synkrävande aktiviteter och problemen 

ökade med sjukdomens allvarlighetsgrad. De försökte anpassa sig till sjukdomen och 

acceptera förändringar känslomässigt. Personerna upplevde bristande förståelse från såväl 

omgivning som sjukvårdspersonal. Diskussion: Livet för personer som lever med glaukom 

påverkades på olika sätt, bland annat negativa känslor vid diagnos, depression och svårigheter 

att utföra synkrävande dagliga aktiviteter. Förståelsen för personer med synnedsättning 

kunde vara bristfällig, både från omgivning och sjukvårdspersonal. Slutsats: Forskningen var 

huvudsakligen inriktad på personernas praktiska förmåga och knapphändig vad gällde 

personernas egen uppfattning om hur det är att leva med glaukom. Ytterligare forskning för 

att öka förståelsen för hur det är att leva med glaukom är viktigt för att kunna förbättra 

omvårdnaden, stödet och bemötandet av personer som lever med glaukom. 

 

Nyckelord: Glaukom, livskvalitet, dagliga livets aktiviteter (ADL), psykologi 
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INLEDNING 

Under mina yrkesverksamma år som sjuksköterska har jag mött flertalet personer med 

glaukom, såväl inom slutenvård inom primärvård. Mina kunskaper om sjukdomen var 

begränsade och uppfattningen var att glaukom var en relativt lindrig ögonsjukdom som enkelt 

behandlades med ögondroppar. Nu arbetar jag på en ögonmottagning och med ökade 

kunskaper om sjukdomen vet jag att det är en synhotande och komplex sjukdom som kan 

påverka de drabbade personerna och deras dagliga liv påtagligt.  

BAKGRUND 

Glaukom 

Antalet synskadade i världen uppskattas till 285 miljoner, varav 39 miljoner är blinda. 

Glaukom är den tredje vanligaste anledningen till blindhet (World Health Organisation 

[WHO], 2010). I världen beräknas ungefär 60 miljoner personer över 40 år ha glaukom (Heijl 

et al., 2010) och i Sverige är cirka 100 000 drabbade (Statens beredning för medicinsk 

utvärdering [SBU], 2008).  

Glaukom är en sjukdom i synnerven med långsamt tilltagande skador i synfältet, med eller 

utan förhöjt ögontryck (SBU, 2008). Sjukdomen ger inledningsvis inte några subjektiva 

symtom och personer som drabbats upptäcker vanligen inte att de har sjukdomen förrän den 

är långt framskriden och synpåverkan ger sig till känna (SBU, 2008). Glaukom brukar därför 

kallas the silent thief of sight (National Eye Institute [NEI], 2014). Synfältet, den perifiera 

synen, skadas tidigt i sjukdomen medan synskärpan påverkas sent (SBU, 2008). Mellan tre och 

fem procent av personer med glaukom förlorar synen helt, men eftersom sjukdomen är 

progressiv ökar den andelen ju högre åldersgrupp, så många som sex till femton procent är 

blinda när de avlider. Att inte ha någon syn på ena ögat är vanligare. Riskfaktor för blindhet 

är stora synskador och lägre ålder vid diagnos (Heijl et al., 2010). Med blindhet avses 

synskärpa mindre än 1/20, (0,05), eller ett synfält med inte större än 10 grader i centrum på det 

bästa ögat (Socialstyrelsen, 2010). 

Etiologi  

Sjukdomens orsak är inte känd men förhöjt ögontryck är en klar riskfaktor (SBU, 2008). Andra 

riskfaktorer är hög ålder, närsynthet liksom användandet av ögondroppar eller tabletter 
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innehållande kortison. Förekomsten är starkt relaterad till ålder och ovanligt hos personer 

under 50 år (SBU, 2008), medelåldern vid diagnos är 70 år (Heijl et al., 2010).   

Synförmåga 

Den perifiera synen underlättar att orientera sig utomhus och i närmiljö (Eriksson, Sjöstrand 

& Kroksmark, 2008), att gå på ojämnt underlag, uppfatta saker på sidorna, gå i trappor, kliva 

över saker och förhindrar att stöta i saker (Nelson, Aspinall, Papasoulitios, Worton & O´Brien, 

2003). Andra synrelaterade problem med glaukom är svårigheter att anpassa sig till mörker 

eller starkt ljus (Houde & Huff, 2003), vilket försvårar exempelvis att hitta tappade föremål 

(Nelson et al., 2003). Glaukom medför också sämre kontrastseende och problem att fokusera i 

dunkelt ljus (Houde & Huff, 2003). Närseende och centralt seende behövs för att till exempel 

kunna läsa, känna igen ansikten, handla (Nelson et al., 2003), laga mat, hitta saker, raka sig 

och lägga makeup (NEI, 2000a). Avståndsskärpan är betydelsefull för att exempelvis läsa 

skyltar och känna igen ansikten på avstånd (NEI, 2000b), delta i idrott (NEI, 2000a) och även 

för att uppfatta nivåskillnader (Eriksson et al., 2008).  

Diagnos och behandling 

Grunden för diagnos är skada på synnerven, oftast är synnervsskadan förenad med 

synfältspåverkan (Heijl et al., 2010). Eftersom personen själv inte uppfattar synfältsskadan 

förrän den är mycket stor påvisas den med datorstyrd synfältsundersökning. Denna 

undersökning utförs också för att följa sjukdomens förlopp (SBU, 2008). Ögontrycket har 

betydelse för sjukdomens utveckling och framskridande, tryckmätning ingår därför alltid i 

undersökning inför diagnos och vid uppföljning av sjukdomen. Ju högre ögontryck, desto 

högre risk för sjukdomsprogress (Heijl et al., 2010). Behandlingen består i att sänka 

ögontrycket genom läkemedel, laserbehandling eller kirurgi (SBU, 2008). 

Livskvalitet  

Termen livskvalitet nämndes på 1950-talet som en indikator på ett gott liv (Kajandi, 2005). 

Livskvalitet saknar en allmänt accepterad definition och anses därför vara komplicerat att 

mäta (Grant & Rivera, 1998). 1993 definierar The World Health Organization [WHO] 

livskvalitet som  

”individuals perceptions of their position in life in the context of the culture and value system in 

which they live and in relation to their goals, standards, and concerns” (Grant & Rivera, 1998, s. 

5). 
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Inom den medicinska specialiteten kan livskvalitet ses utifrån hur livet påverkas av sjukdom 

och ohälsa. Skalor i syfte att mäta detta har blivit allt vanligare, de mäter hälsorelaterad 

livskvalitet (Kajandi, 2005).  

Osborne, Bindermann, Noble och Reed (2012) fann att personer som nyligen drabbats av eller 

haft kronisk sjukdom i cirka 20 år beskriver livskvalitet i termer som oberoende och normalitet, 

deltagande i aktiviteter, socialt och känslomässigt välmående, psykologiskt välmående, 

fysiskt välmående och ekonomisk trygghet.  

Att drabbas av sjukdom 

Toombs (1992) menar att för individen innebär sjukdom mycket mer än att ha symtom 

specifika för en viss sjukdom. Sjukdomen upplevs som en förlust av trygghet, kontroll, av den 

bekanta världen samt av friheten att agera. Men den främsta känslan är förlusten av helhet. 

Det innebär att personen är medveten om att ha en kroppslig skada eller försvagning som i 

sin tur leder till en djupgående känsla av förlust av kroppslig integritet. Kroppen kan inte 

längre tas för given eller ignoreras. Den har en egen vilja och är utom kontroll. Sjukdom 

splittrar den fundamentala enheten mellan kropp och person (Toombs, 1992). 

Teoretisk referensram 

Travelbee beskriver omvårdnad som en mellanmänsklig process där sjuksköterskan hjälper 

individen, familjen eller samhället att förebygga eller bemästra upplevelser av sjukdom och 

lidande, samt att vid behov även finna meningen i dessa upplevelser. Lidandet ses som en 

personlig erfarenhet alla får uppleva i livet, det är en del av att vara människa. Lidande kan 

orsakas av olika typer av förluster, exempelvis minskad känsla av egenvärde eller separation 

från en nära person. Vidare kan lidandet vara följden av en sjukdom som orsakar förlust av 

kroppslig integritet och som är förknippat med det individen finner vara betydelsefullt i livet 

(Kirkevold, 2000).  

Travelbee menar också att upplevelsen av lidande och sjukdom inte har någon mening i sig. 

Däremot kan erfarenheterna av lidande och sjukdom vara av mening och värde, något som 

möjliggör för individen att acceptera sin sjukdom och bli till en stärkande livserfarenhet. Ofta 

behöver individen hjälp att finna meningen i sina livserfarenheter och det är omvårdnadens 

viktigaste syfte (Kirkevold, 2000). Omvårdnadens syfte och mål är att hjälpa personen att bära, 

hantera och hitta mening i de erfarenheter som lidande och sjukdom ger. Omvårdnaden 
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ämnar också hjälpa personen att acceptera sin sårbarhet och vidmakthålla hoppet (Jahren-

Kristoffersen, Nortvedt & Skaug, 2005).  

Sjuksköterskans ansvar 

Enligt Socialstyrelsens kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska är ett av 

sjuksköterskans huvudsakliga arbetsområden omvårdnadens teori och praktik. Det innebär 

bland annat att sjuksköterskan ska ha förmågan att ta tillvara det friska hos patienten. Vidare 

ska sjuksköterskan uppmärksamma och möta patientens upplevelse av sjukdom och lidande 

och så långt som möjligt samt lindra detta med lämpliga åtgärder (Socialstyrelsen, 2005). 

Patienten ska visas omtanke och respekt (SFS, 1998) 

Problemformulering 

Sjuksköterskor kan möta den glaukomdrabbade personen oavsett arbetsområde. Oftalmologi, 

läran om ögat och dess sjukdomar, har en litet utrymme i sjuksköterskeutbildningen och jag 

tror att sjuksköterskor många gånger kan ha ytliga kunskaper om hur glaukom påverkar 

individen. Det är därför viktigt att beskriva hur glaukomdrabbade personers liv och 

välbefinnande påverkas av sjukdomen så att sjuksköterskan bättre kan möta 

glaukomdrabbades behov av omvårdnad, stöd och förståelse.  

SYFTE 

Syftet var att beskriva hur vuxna personer med glaukom upplever sin livskvalitet avseende 

autonomi, fysisk, psykisk och social hälsa. 

METOD 

I syfte att skapa en översikt av kunskapsläget inom området faktorer som påverkar 

glaukomdrabbades liv, har en allmän litteraturöversikt inspirerad av Friberg (2012) gjorts. 

Litteratursökning 

Inledningsvis gjordes övergripande sökningar i ämnet i syfte att få överblick över 

kunskapsläget och utbudet av artiklar, reviewartiklar lästes i samma syfte. Därefter söktes 

relevanta artiklar motsvarande syftet i databaserna Cinahl, Psykinfo och PubMed. 

Sökningarna gjordes mellan 2014-02-06 till och 2014-03-09. De MeSH-termer som användes i 

PubMed var glaucoma tillsammans med quality of life och activities of daily living. 

Subheading/fritextsökning som användes med glaucoma var psychology. Avgränsningarna var 
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abstract available, peer-reviewed, Adult: 19+, Middle aged: 19-45 years, Aged 65+years och 

english. Publiceringsår från och med 1998 till och med 2013.  

Därtill har flertalet ytterligare sökningar gjorts med andra termer i kombination med glaukom 

i PubMed, Cinahl och Psykinfo, sökningar som antingen genererat dubbletter eller inga 

ytterligare relevanta träffar. Dessa redovisas inte. Sökordskombinationer och sökning av 

inkluderade artiklar redovisas i tabell 1. 

Tabell 1: Översikt över sökvägar och sökord 

Databas 

Datum 

Sökord Avgränsninga

r 

Antal 

relevan

ta 

träffar 

Urval 

1 

Urval 

2 

Urval 

3 

Urval 

4 

140206 

Pubmed 

Glaucoma 

AND 

Quality of 

life 

Abstract 

available.  

Adult: 19+ 

years Middle 

aged: 19-45 

years.       

Aged: 65+ 

years. English.         

Peer Reviewed 

208 50 20 13 6 

140206 

Pubmed 

Glaucoma 

AND 

Activities of 

Daily 

Living 

Abstract 

available.  

Adult: 19+ 

years Middle 

aged: 19-45 

years.       

Aged: 65+ 

years. English.         

Peer Reviewed 

58 13 2 1 1 

140226 

Pubmed 

Glaucoma/p

sychology 

Abstract 

available.  

Adult: 19+ 

years Middle 

aged: 19-45 

years.       

Aged: 65+ 

years. English.         

Peer Reviewed 

106 29 3 3 3 
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Urval 1 lästes titeln 

Urval 2 lästes abstraktet 

Urval 3 lästes hela artikeln 

Urval 4 granskades artikelns vetenskapliga kvalitet och dessa artiklar ingår i resultatet. 

 

Tabell 2: Manuell sökning 

Sökväg Artiklar använda i resultatet 

Ramulu, West, Munoz, Jampel & Friedman 

(2009) 

Friedman, Freeman, Munoz, Jampel & West 

(2007) 

 

Urval  

Denna litteraturstudie bygger på vetenskapliga artiklar som samtliga blivit publicerade i en 

vetenskaplig tidskrift. Inklusionskriterier var artiklar skrivna på engelska. Artiklarnas 

publiceringsår var 1998-2013. På grund av stort urval av kvantitativa studier begränsades 

urvalet till kvantitativa studier med mer än 100 deltagare. Vidare skulle artiklarna ha godkänts 

av etisk kommitté. Artiklar skulle vara tillgängliga i fulltext vid Mittuniversitetets bibliotek 

eller vid Medicinska biblioteket i Östersund  

Studier avsedda att validera olika mätmetoder för livskvalitet uteslöts. Exkluderades gjordes 

även studier med deltagare som enbart hade slutenkammarvinkelglaukom eller studier som 

jämförde personer med olika ögonsjukdomar, däribland glaukom. Artiklar som inte fanns i 

fulltext, inte motsvarade syftet, med deltagare under 18 år, samt artiklar som inte passade 

inklusionskriterierna uteslöts. 

Granskning av vetenskaplig kvalitet 

Efter sökningarna påbörjades urvalet som gjordes i fyra steg (se tabell 1). Först lästes titlarna i 

träfflistan igenom och artiklar som inte stämde överens med ämnet valdes bort. Därefter lästes 

abstraktet på de artiklar som var kvar i första urvalet och de artiklar som verkade passa ämnet 

lästes i sin helhet. Artiklar som inte motsvarade syfte och ämne exkluderades. Kvarvarande 

artiklar lästes åter i sin helhet, totalt 19 stycken. De lästes flera gånger för att få en uppfattning 

om dess innehåll och mer exakt motsvarighet till syftet. En artikel valdes bort då resultatet inte 

var tillämpbart för att en livskvalitetskala modifierats. En annan artikel valdes bort på grund 
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av för få signifikanta resultat. En artikel valdes bort på grund av deltagarnas ålder var för låg, 

från 15 år och uppåt. Övriga artiklar valdes bort eftersom de inte motsvarade syftet. Tio 

artiklar valdes ut, två kvalitativa och åtta kvantitativa studier. En artikel hittades vid manuell 

sökning. Studiernas kvalitet granskades enligt Carlsson och Eimans (2003) bedömningsmall, 

se bilaga 1 och 2. Olika delar i artiklarna bedömdes från noll till tre poäng enligt 

granskningsmallarna. Kvantitativa studiers maximala poäng var 47 och de kvalitativa 48. 

Punkten med antalet patienter med lungcancerdiagnos uteslöts och maxpoängen sjönk med 

tre poäng till 43 respektive 44 poäng. Därefter omvandlades poängen till procent där grad I 

var 80-100 procent, grad II 70-79 procent och grad III 60-69 procent. Högsta kvalitet har studier 

med graderingen I och de med graderingen III har lägsta kvalitet. Ingen artikel hade kvalitet 

grad III och ingen artikel förkastades på grund av dålig kvalitet. Litteraturstudien bygger på 

de elva artiklarna, se artikelöversikt i bilaga 3.  

Analys 

Analysen har skett med inspiration av Friberg (2012), som menar att analysen kan liknas vid 

en pendling mellan helhet (varje studie) och delar (analysöversikt) till en ny helhet (resultatet). 

Artiklarna lästes först flera gånger i sin helhet för att förstå dess innehåll och sammanhang. 

Därefter redovisades varje artikel, dess syfte, metod, design, deltagarantal, huvudresultat och 

kvalitet i en artikelöversikt (bilaga 3). Sedan påbörjades djupanalysen och artiklarna lästes 

ånyo flera gånger. Olika meningsbärande enheter som motsvarade syftet, som kan liknas vid 

delar, identifierades och sammanställdes i en tabell, se bilaga 4. De kvantitativa studiernas 

resultat i siffror översattes till ord. Det kunde göras då jag hade tillgång till The National Eye 

Institute 25-Item Visual Function Questionnaire [VFQ-25] (NEI, 2000b) och The Glaucoma 

Quality of Life-15 [GQL-15] (Nelson et al., 2003). Exempelvis innebär social funktion i VFQ-25 

att personerna svarat på frågor om de har problem med att se andra personers reaktion på vad 

de sagt, om de har svårigheter att besöka andra, gå på restaurang eller fester. De 

meningsbärande enheterna lästes om och om igen i syfte att finna likheter och skillnader, dessa 

sammanställdes först grovt i underrubriker, granskades sedan kritiskt och komprimerades till 

åtta underrubriker. Till dessa underrubriker bildades tre rubriker; förändrad psykisk och 

fysisk hälsa, förändrad autonomi och förändrad social situation. Till rubriken förändrad 

psykisk och fysisk hälsa hör underrubrikerna svåra känslor samt allmän hälsa och livskvalitet. 

Förändrad autonomi innefattar arbetslivets utmaningar, mobilitet, förmåga till dagliga 
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aktiviteter och anpassning till en ny verklighet. Förändrad social situation handlar om 

omgivningens förståelse och socialt liv. En ny helhet bildades i det som är resultatet. Resultat 

från studierna som presenteras har signifikansnivå på p-värde under 0,05, med undantag av 

prevalens som inte alltid har angiven signifikansnivå i artiklarna. I de fall multivariat eller 

multipel analys funnits att tillgå har dessa resultat valts framför univariat resultat. De 

kvalitativa artiklarnas resultat består av resultatbeskrivningar och citat. Exempel ses i bilaga 

4. 

Etiska överväganden 

Särskild vikt har lagts vid att utvalda artiklars studier ska vara godkända av etisk kommitté 

eller ha etiska överväganden.  

RESULTAT 

Resultatet av litteraturstudien presenteras under tre rubriker och åtta underrubriker. Det 

stärks med citat från de analyserade artiklarna.  

Tabell 3: Översikt av rubriker (n=3) och underrubriker (n=8) 

 

Rubrik Underrubrik 

Förändrad psykisk och fysisk hälsa Svåra känslor 

Allmän hälsa och livskvalitet 

Förändrad autonomi Arbetslivets utmaningar 

Mobilitet 

Förmåga till dagliga aktiviteter 

Anpassning till en ny verklighet 

Förändrad social situation Omgivningens förståelse 

Socialt liv 
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Förändrad psykisk och fysisk hälsa  

Svåra känslor 

Att ha fått diagnosen glaukom väcker negativa känslor hos mer 80 procent (n=589) (Odberg, 

Jakobsen, Hultgren, & Halseide, 2001). Nyinsjuknade som har nedsatt förmåga att utföra 

synberoende dagliga aktiviteter har allmänt nedsatt sinnesstämning, är stressade och upplever 

att glaukom påverkar deras känsloliv (Jampel et al., 2007). 47 procent av deltagarna upplever 

oro vid diagnos och förekomsten är signifikant högre (64 procent) hos personer under 60 år 

(Odberg et al., 2001).  

De drabbade upplever diagnosen som en överraskning, den är ett oväntat fynd vid en 

rutinkontroll alternativt en förklaring till deras symtom (n=28) (Green, Siddal & Murdoch, 

2002). En person beskriver sina depressiva känslor. 

”[The diagnosis] put me down, depressed me terribly. I´d never considered it you see. I´d heard 

of glaucoma, but didn´t know, for instance, it could creep up on you without you realizing. ́ Cause 

it´s, it´s so silent, so without warning it strikes, doesn´t it?” (Green, et al. 2002, s. 261). 

Sambandet mellan att nyligen ha insjuknat i glaukom, ha nedsatt synfunktion och depression 

är starkt och personerna upplever ingen lindring av sin nedstämdhet trots stöd från familj och 

vänner (Jampel et al., 2007). Andelen deprimerade vid diagnos var enligt Odberg et al., (2001) 

11 procent, men enligt Jampel et al. (2007) närmare 30 procent (n=607). Vid insjuknandet var 

förekomsten av depression var signifikant vanligare hos personer yngre än 60 år, 23 procent 

(Odberg et al., 2001).  

Hos personer som inte är nyinsjuknade glaukom fanns det samband mellan glaukom, högre 

ålder och depression (Mabuchi, et al., 2012; Skalicky & Goldberg, 2008). Förekomsten av 

depression hos personer över 80 år är cirka 30 procent (n=408) (Mabuchi et al., 2012) och enligt 

Skalicky och Goldberg (2008) signifikant vanligare i åldern 70-79 år. Personer med 

funktionsnedsättningar på grund av synen är oftare deprimerade (Skalicky & Goldberg, 2008; 

Zhou, Qian, Wu, & Qiu, 2013). Förekomsten av depression varierar med hur allvarlig 

sjukdomen är, se tabell nedan. 
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Tabell 4: Prevalens av depression vid olika svårighetsgrader av glaukom 

Studie Milt 

glaukom 

Medelsvårt 

glaukom 

Allvarligt 

glaukom 

Kontrollgrupp 

Skalicky & Goldberg 

(2008). 

(n=165 och 34 

kontroll) 

11,4 % 

(p=<0,01) 

20,9  % 

(p=0<0,01) 

32,1% 

(p=0<0,01) 

2,94 % 

 

Mabuchi et al., (2012). 

(n=408) 

6 % 17 % 

(p=0,0024) 

24 % 

(p=0,0015) 

- 

  

Vid diagnosen upplever mer än 30 procent rädsla för att bli blinda (Odberg et al., 2001). Janz, 

Wren, Guire, Musch & Lichter (2007) fann att drygt 30 procent (n=607) upplever måttlig till 

stor rädsla för blindhet vid diagnos, efter fem år upplever mer än 20 procent av dessa personer 

lika stor rädsla. Efter fem år är 10 procent måttligt till mycket oroliga för att bli blinda och 

drygt 50 procent är lite oroliga (Janz et al., 2007).  

”Despite the laser treatment for a year, my pressure could not come down. I received 

trabaculatomy on the other eye the following year. I have been using eye drops since then. It has 

been 12 years. I still have to see my ophthalmologist twice a year. I am kind of worried. How long 

will this last?” (Wu, Guo, Xia, Lu & Xi, 2011, s. 805).  

Rädsla för blindhet vid diagnos är vanligare bland yngre personer, (Odberg et al., 2001; Janz 

et al., 2007). Enligt Odberg et al. (2001) är 89 procent av yngre personer rädda att bli blinda 

utan behandling. De som har mer symtom och större funktionsnedsättning av glaukom är mer 

rädda för blindhet (Janz et al, 2007; Jampel et al., 2007), såväl vid diagnos som vid regelbundna 

uppföljningar under fem års tid. Svårigheter att utföra synkrävande uppgifter har signifikant 

samband med rädsla för blindhet (Janz et al, 2007). Rädsla för blindhet förekommer även hos 

personer som inte upplever problem med synen (Wu et al., 2011). 

“I have an intense fear about going blind, and losing vision could mean not being able to recognize 

my family and friends, requiring assistance in daily activities, and feeling unsafe”. (Wu et al., 

2011, s. 805). 

Män uttryckte mindre rädsla för blindhet än kvinnor; 

“Well, it is not necessary to worry about blindness. If I go blind, it´s not the end of the world” 

(Wu et al. 2011, s. 805).  
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Två studier visade på samband mellan lägre ålder och ångest och oro (Mabuchi et al., 2012; 

Zhou et al., 2013). Andelen personer yngre än 50 år som led av ångest och oro var cirka 20 

procent (n=408 respektive n=506) medan den är 15 procent i åldrarna 50-59 år och 13 procent i 

åldrarna 60-69 år (Mabuchi et al., 2012; Zhou et al., 2013). Bland personer som var under 70 år 

är förekomsten av ångest och oro högre än av depression (Mabuchi et al., 2012). Problem med 

synkrävande dagliga aktiviteter, att vara kvinna och ha dålig ekonomi ökar risken för ångest 

(Zhou et al., 2013). 

Förlust av oberoende väcker känslor av hopplöshet, skuld och rädsla för blindhet (Wu et al., 

2011). Det förekommer också oro för familjemedlemmarna eftersom glaukom har viss 

ärftlighet. Personerna försöker glömma sjukdomen och minska dess påverkan på livet, men 

lyckas bara delvis, därför är oro, frustration och känslan av maktlöshet påtaglig (Wu et al., 

2011). Bland glaukomdrabbade upplever 6 procent frustration (Odberg et al., 2001). 

“You know, with glaucoma, there is no light in the end of the tunnel. You don´t know what it is 

going to happen to you. Maybe you will go blind tomorrow, and the whole world is dark” (Wu 

et al., 2011, s. 805). 

 

Allmän hälsa och livskvalitet  

Vissa personer med glaukom upplever inte att försämrad syn har någon större inverkan på 

livskvaliteten (Green et al., 2002), medan Onakoya, Mbadugha, Aribaba, och Ibidapo, (2012) 

har funnit att personer med glaukom har signifikant sämre livskvalitet jämfört med personer 

utan glaukom, de har också sämre allmän hälsa och mer obehag från ögonen (Jampel et al., 

2007). Livskvaliteten är försämrad såväl vid mild som vid måttlig och svår sjukdom (Onakoya 

et al., 2012). Nedsatt aptit och orolig sömn var vanligare hos nyinsjuknade med nedsatt 

synfunktion (Jampel et al., 2007).  

Förändrad autonomi 

Arbetslivets utmaningar 

Odberg et al., (2001) har uppgivit att en tiondel av personer med glaukom upplever 

begränsningar i sin arbetskapacitet. Vissa klarar av att arbeta genom att begränsa sina 

arbetsuppgifter. Andra upprätthåller yrkesrollen, men på grund av trötthet är det på 

bekostnad av familjeliv och fritidsaktiviteter. För personer som ännu inte har uppnått 

pensionsålder är risken att arbetet ska påverkas en källa till oro (Green et al., 2002; Wu et al., 
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2011). Ögondroppar medför biverkningar som tillfälligt dimmig syn, det är besvärligt för de 

som arbetar eftersom de är tvungna att kliva upp tidigare för att synen ska normaliseras tills 

arbetsdagen börjar. Yngre, arbetande personer försöker förbereda sig på och acceptera 

eventuell inkomstförlust, medan några har slutat arbeta på grund av synnedsättning (Wu et 

al. 2011). En glaukomdrabbad man sammanfattade arbetet ur olika aspekter; 

“I would try to go on [if eyesight deteriorated]. As long as I could I imagine… because after that 

it´s almost unthinkable, isn´t it, really. You know, when you´re not earning any more, it means 

nobody´s wanting you any more, it means you´re not of service anymore.”  (Green et al., 2002, 

s. 262). 

 

Mobilitet  

Personer med glaukom har sämre förmåga att röra sig utomhus och förmågan försämras med 

allvarligare sjukdom (Onakoya et al., 2012; Skalicky & Goldberg, 2008). Odberg et al. (2001) 

har funnit att 7 procent har svårigheter att gå ute ensamma. De flesta (n=24) uppger att de 

begränsar sina nöjen och hobbys till följd av glaukom. Hinder för sociala aktiviteter är 

svårigheter med transporter och mobilitet (Wu et al., 2011) 

Bilkörning har för vissa personer särskilt stor inverkan på livet oavsett ålder, medan förlusten 

av körkort inte är så förödande för andra. I syfte att behålla körkortet vidtar personerna olika 

åtgärder för att undvika olyckor, de undviker att köra i mörker, att parkera i parkeringsgarage 

och kör bara i bekanta områden (Green et al., 2002). Det är vanligare att personer med glaukom 

har begränsat sin bilkörning i jämförelse med personer utan ögonsjukdom (Onakoya et al., 

2012). Däremot finner Ramulu, West, Munoz, Jampel, & Friedman (2009) att personer med 

glaukom inte är mer benägna att begränsa sin bilkörning på olika sätt. Vissa studiedeltagare 

har varit med om trafikolyckor på grund av nedsatt syn (Wu et al., 2011). 7 procent uppger att 

de har svårigheter med bilkörning (Odberg et al., 2001). 

Det är vanligare att personer med bilateralt glaukom slutat köra bil än personer utan glaukom. 

40 procent (n=68) av personer med bilateralt glaukom har slutat köra bil jämfört med 15 

procent av personer utan ögonsjukdom (n=997). Bland personer med bilateralt glaukom och 

stora synfältsskor har mer än hälften slutat köra bil, och för varje enhets (5dB) ökning av 

synfältsskadan fördubblas risken att sluta köra bil (Ramulu et al., 2009).  
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Förmåga till dagliga aktiviteter 

De flesta har uppgivit att självbilden påverkas negativt vid upptäckten av svårigheter att 

utföra vardagliga göromål som tidigare varit enkla att utföra (Green et al., 2002). I synnerhet 

kvinnor upplever att deras egenvärde påverkas negativt av inskränkt förmåga att ta hand om 

hem och barn (Green et al., 2002; Wu, et al., 2011). 

“That´s the worst thing, I was always bumping into my children and I was always losing my 

children, you know I´d be walking, and I´d say ´where´s Rosie?´and Rose, well she was right 

beside me!” (Green et al. 2002, s. 263). 

I jämförelse med personer utan glaukom tar det längre tid för personer med bilateralt, men 

inte unilateralt, glaukom och synfältsskador att gå längs en bana med hinder och de stöter 

oftare i hindren (Friedman, Freeman, Munoz, Jampel & West, 2007). Enligt Odberg et al. (2001) 

har 7 procent uppgivit att de stöter i saker. Onakoya et al. (2012) fann att personer med 

glaukom har signifikant mer problem med perifiert seende än personer utan ögonsjukdom. 

Ungefär en tredjedel har försämrat perifiert seende och 13 procent har svårt att gå i trappor 

enligt Odberg et al., (2001). 

Drygt hälften av personer med glaukom upplever problem med dagliga göromål på grund av 

synen (Odberg et al., 2001). I jämförelse med personer utan ögonsjukdom har personer med 

glaukom allmänt sämre synförmåga och svårigheter att utföra aktiviteter som är beroende av 

när- och avståndsseende, de upplever också problem med färgseende, starkt ljus liksom att 

anpassa sig till mörker. Svårigheterna ökar med hur allvarlig sjukdomen är (Onakoya et al., 

2012; Skalicky & Goldberg, 2008).  

Odberg et al. (2001) har visat att 14 procent har problem att läsa och enligt Wu et al.(2011) är 

det vanligt med svårigheter att läsa. Oavsett ålder har läsning en stor betydelse, en person 

beskriver sin upplevelse; 

“I can´t tell you how important reading is to me. And as I get older, it gets more important [If it 

deteriorated] I wouldn´t care about living any more, to be honest with you.” (Green et al., 2002, 

s. 262).  

Personer med glaukom behöver mer hjälp av andra och har svårare att utföra dagliga 

aktiviteter (Onakoya et al., 2012). Att de har svårare att utföra synkrävande aktiviteter kan 

påvisas i praktiska test, svårigheterna blir större ju allvarligare sjukdomen är (Skalicky & 

Goldberg, 2008). Städa och laga mat upplevs som ett problem. Personerna trodde att de kunde 
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ta ögondropparna på ett korrekt sätt, men när de blir ombedda att visa hur det görs, kan de 

flesta inte (Wu et al., 2011). Green et al., (2002) har funnit att social roll, yrkesroll, familjens 

stöd och den fysiska miljön är avgörande om eller i vilken omfattning glaukom leder till 

problem för individen. 

Anpassning till en ny verklighet 

Personerna har utvecklat olika strategier för att minska symtomens inverkan på dagliga livet. 

De dubbelkontrollerar ett föremåls plats, förbättrar belysningen inomhus och undviker att 

vara ute i mörker (Wu et al., 2011). Personerna hanterar bländning av ljus med att skriva med 

tjocka filtpennor (Green et al., 2002). Att ha hatt utomhus minskar besvären av ljusets 

skiftningar (Wu et al, 2001; Green et al, 2002). Problem kopplat till inskränkningar i synfältet 

kan lösas med exempelvis röststyrd mjukvara till datorn (Green et al., 2002). För att undvika 

att ramla, olyckor och för att saker ska vara lättillgängliga möbleras hemmet om så att 

gångvägen blir rak (Wu et al., 2011). En del ser till att kunna klara av allting själva som ett led 

i att känna sig oberoende. De vill inte vara en börda för sin familj (Wu et al., 2011). Män 

uttrycker mindre rädsla för att bli beroende av partner eller familj (Green et al., 2022), men en 

annan man uttrycker sig så här; 

“The most important thing is how to live by yourself, not to depend on someone. Dependence is 

the worst, so I try to manage my daily activities. This is something fundamental, even though it 

is difficult to do that, you know. I have to do things much more slowly. I have to repeat doing the 

same thing because I just cannot see the full picture at one glance” (Wu et al., 2011, s. 805). 

Deltagarna berättar inte bara om försöken att hantera svårbemästrade problem i vardagen, 

utan även om processen att acceptera förändringar i livet.  

“You have to accept it. Do whatever you need to go through. The most important thing is to live 

with it, to reconcile it" (Wu et al., 2011, s. 806). 

 

“You got to be realistic. Live with it and you´ll survive” (Wu et al., 2011, s. 806). 

Förändrad social situation 

Omgivningens förståelse 

Bristande förståelse för sjukdomens följder, såväl från omgivning som vänner och 

vårdpersonal, kan upplevas som ett problem. Vissa berättar om hur vänner pekar ut det som 

är lätt att se i omgivningen, till exempel ett berg eller ett träd, men de pekar däremot inte ut 

hindren utanför synfältet som oväntade trappsteg, trottoarkanter eller möbler på trottoaren.  
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”When I usually walk with my sister, people think that I don´t see anything at all, and you know, 

they´ll start staring at me, I feel uncomfortable” (Green et al. 2002, s. 264). 

 

“Even professional helpers could lack understanding of the impact of glaucoma. After six months 

on the waiting list I had a rehabilitation worker… she said ´what is the problem with your eyes?´ 

I mean this was because I was registered blind, and I just said ´oh its glaucoma´ and I nearly 

dropped dead when she made the next comment -´Oh, is that all?” (Green et al. 2002, s. 264). 

Socialt liv 

Personer som nyligen diagnostiserats med glaukom och har nedsatt synfunktion känner sig 

besvärade i sociala situationer och som en belastning (Jampel et al., 2007). Omkring sex procent 

stannar mestadels hemma på grund av nedsatt syn (Odberg et al., 2001). Personer med 

glaukom upplever att de har försämrad social funktion, de har bland annat svårt att känna 

igen ansiktsuttryck och stannar hemma, den sociala funktionen försämras ju allvarligare 

sjukdomen är (Onakoya et al., 2012). 16 procent uppger att de har problem med att känna igen 

personer utomhus, enligt Odberg et al., 2001. En studie visar att personer med glaukom högt 

värdesatte kontakt med andra drabbade, kontakten sågs som ett bra sätt att få jämlikt stöd och 

en känsla av samhörighet.  

“I do like being with them, having a chat. It is useful. Some of them have a long period of time 

managing this disorder, so they can tell me how to deal with it. It is practical, not as the same as 

the doctor´s order” (Wu et al., 2011, s. 803).  

 

DISKUSSION 

I resultatet framkommer att glaukom väcker negativa känslor hos de drabbade, både vid 

diagnos och under sjukdomstiden. Depression hos personer med glaukom är vanligare hos 

äldre, personer med måttlig eller svår synfältsskada och hos dem med funktionsnedsättning 

på grund av glaukom. Kvinnor upplever att deras egenvärde påverkas negativt av att inte 

kunna sköta hem och barn som tidigare. Att ha glaukom medför svårigheter med olika dagliga 

aktiviteter och de drabbade finner olika sätt att anpassa sig till svårigheterna, de vill försöka 

behålla sitt oberoende och försöker acceptera sin situation. Personerna upplever bristande 

förståelse för sjukdomens konsekvenser från såväl omgivningen som sjukvårdspersonal. 
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Resultatdiskussion 

Av resultatet framgår att glaukom medför svåra känslor, rädsla för blindhet och depression 

såväl vid diagnos som under hela sjukdomstiden. Det påvisas också att personer med större 

synfältsskada, både vid diagnos och senare i sjukdomen oftare är deprimerade.  

Svåra känslor väcks av att diagnostiseras av allvarlig ögonsjukdom (Cimarolli, Boerner, 

Brennan-Ing, Reinhardt & Horowitz, 2011; Lunnela, Kääriäinen och Kyngäs, 2010; Thurston, 

2010). Cimarolli et al., (2010) bekräftar förekomsten av oro för blindhet vid diagnos och att den 

minskar med tiden. Personer som får diagnosen glaukom upplever minskade förväntningar 

på livet (Lunnela et al. 2010). Även Finger et al. (2011) finner att personer med såväl kronisk 

som nydiagnostiserad ögonsjukdom och som har mild till svår synnedsättning i högre 

omfattning har sämre känslomässigt välbefinnande än personer utan synnedsättning. Toombs 

(1992) och Travelbee (1971/1999) betonar vikten av att förstå vad en sjukdomsdiagnos innebär 

för individen, och att det enda sättet att nå förståelse är genom att fråga personen. På så sätt 

kan onödigt lidande till följd av individens negativa förväntningar och tolkning av 

sjukdomens konsekvenser förebyggas (Toombs, 1992). Travelbee (1971/1999) beskriver olika 

faktorer som påverkar individens reaktion på diagnos, däribland på vilket sätt läkaren 

informerar om sjukdomen, dess symtom, behandling och prognos samt den omtanke och det 

intresse läkaren visar för individen. Ytterligare en faktor som påverkar sjukdomsuppfattning 

och reaktion på diagnos är sjukvårdspersonalens förståelse för individen, det vill säga om 

personen ses som en sjukdom, en kategori, ett rumsnummer eller som en människa (Travelbee, 

1971/1999). Min tanke är att de negativa känslorna som uppstår vid diagnos inte går att 

undvika, men att de kan lindras om vårdpersonalen har ett förhållningssätt som Toombs 

(1992) och Travelbee (1971/1999) beskriver. Att oro för blindhet minskar med tiden skulle 

kunna bero på att personen med tiden upptäcker att den blindhet de befarade vid diagnos inte 

infinner sig, en rädsla som sjukvårdpersonal kan fånga upp vid diagnostillfället om de frågar, 

precis som Toombs (1992) beskriver.  

Uenishi, Tsumura, Miki och Shiraki (2003) bekräftar att personer med glaukom och 

synfältsskador oftare är deprimerade och en annan studie (n=5213) fann att ju större 

synfältsskada en person har, desto sämre är den mentala hälsan (McKean-Cowdin, Varma, 

Wu, Hays & Azen, 2007). Detta motsägs av Wilson, Coleman, Yu, Fong Sasaki, Bing och Kim 

(2003) som inte fann något samband. Däremot finner Popescu et al. (2011) att depression är 
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signifikant vanligare hos personer över 65 år med glaukom jämfört med kontrollgruppen. Min 

tro är att det är smärtsamt att leva med synnedsättning och jag tror att det är fullt möjligt för 

icke drabbade att relatera till det. Att vara synskadad är en stor påfrestning och därför är det 

enligt min mening inte förvånansvärt att personer med synskada oftare lider av depression. 

Att depression är vanligare bland äldre med glaukom kanske kan förklaras med att åldrandet 

i sig är en påfrestning och då adderas synskadan till andra funktionsnedsättningar och 

sjukdomar. Det kan tänkas att påfrestningen då blir för stor med depression som följd. 

Resultatet beskrev att de drabbade har problem att köra bil och svårare att röra sig utomhus. 

Cimarolli et al. 2011; Mc-Kean-Cowdin et al. 2007 & Rees, Saw, Lamoureux & Keeffe, 2007 

styrker starkt positivt samband mellan synfältsbortfall och problem med bilkörning. Popescu 

et al. (2011) bekräftar att det är vanligare att personer med glaukom slutat köra bil jämfört med 

personer utan synskada. I Sverige finns gränser för vilken synförmåga som krävs för att inneha 

körkort, exempelvis kräver transportstyrelsen minst 0,5 i synskärpa med båda ögonen 

samtidigt (även med glasögon eller linser), men körkortsbehörighet kan även medges vid 

blindhet på ett öga. Synfältet ska ha viss utsträckning för behörighet (Transportstyrelsen, 

2013). Hur reglerna i andra länder är framgår inte, och siffrorna hade kanske varit annorlunda 

om samma förhållanden gällt. Kanske förekommer det att personer fortsätter köra bil trots att 

de har för dålig syn och andra kanske slutar trots att kraven uppfylls, det som rapporteras är 

ju då personens egen upplevelse av sin körförmåga.  

 

Resultatet belyser att personer med glaukom har problem med dagliga synkrävande göromål 

och att problemen ökar med sjukdomens allvarlighetsgrad, de behöver också hjälp av andra 

med dagliga aktiviteter i större utsträckning. Personer med bilateralt glaukom bekräftas ha 

problem med att utföra synkrävande dagliga aktiviteter (Freeman, Muñoz, West, Jampel & 

Friedman, 2008; Uenishi et al., 2003) och de har oftare praktiska problem på jobbet (Uenishi et 

al., 2003). Synnedsättning medför problem med hushållssysslor, hygien, handarbete 

(Cimarolli et al., 2011; Rees et al., 2007). Problem med praktiska göromål ökar med graden av 

synfältsbortfall (McKean-Cowdin et al. 2007). Freeman et al. (2008) och Lunnela et al. (2010) 

motsäger att personer med glaukom behöver hjälp med dagliga göromål medan det bekräftas 

av McKean-Cowdin (2007) och Boerner och Wang (2011). I detta sammanhang tror jag Lunnela 

et als., (2010) studie skiljer sig från de övriga eftersom studiedeltagarna har god följsamhet till 
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behandlingen och kanske därför har mindre synskador, jag tror därför att studiedeltagarna 

inte är representativa för glaukomdrabbade generellt. Dessutom tror jag att personer som har 

dålig följsamhet kan ha det för att de förnekar sin sjukdom exempelvis på grund av rädsla för 

synskador, och att uppkomna synskador kan öka förnekelsen ytterligare med fortsatt dålig 

följsamhet. I mitt arbete på ögonmottagning förekommer dålig följsamhet till 

läkemedelsbehandling, exempelvis för att de drabbade inte förstår sjukdomens 

allvarlighetsgrad. Det förekommer även att synskador hunnit uppstå under den tid de inte 

följt läkemedelsordinationen. Travelbee (1971/1999) beskriver en annan förklaring till 

bristande följsamhet. Sjuksköterskan undervisar patienten i hälsofrämjande åtgärder, 

medicinska tekniker och metoder samt överlämnar informationsbroschyrer. Därefter lämnas 

patienten åt sitt eget öde och förväntas veta vad som ska göras i olika situationer. Travelbee 

(1971/1999) menar att patienterna behöver mer än bara teknisk information. Det som annars 

kan ske är att patienten följer regimen, men när problem uppstår upplever patienterna att livet 

påverkas negativt av behandlingen och därför slutar följa den givna ordinationen (Travelbee, 

1971/1999). 

Resultatet visar att glaukomdrabbade försöker anpassa sig till sjukdomen. Lunnela et al.(2010) 

motsäger detta då personerna uppger att de känner sig friska och att sjukdomen inte 

påverkade deras dagliga liv. Personer med synnedsättning bekräftas använda många olika 

strategier för att hantera sin situation (Boerner & Wang, 2011; Thurston, 2010). De kan söka 

kunskap om sin sjukdom, använda alternativa strategier som att lita mer till hörseln eller 

skriva med stor text, använda teknik för att justera belysning, nyttja hjälp från exempelvis 

familjen (Boerner & Wang, 2011) samt röststyrt program till datorn (Berndtsson, 2001; Boerner 

& Wang, 2011). Resultatet belyser att personer med glaukom försöker känna sig oberoende 

och att beroende väcker negativa känslor, vilket flera studier bekräftar (Cimarolli et al. 2011; 

Lunnela et al. 2010; Thurston, 2010). En gravt synskadad person beskriver att oberoende 

handlar om det egna människovärdet. Att inte behöva bli beroende av någon annan som ska 

göra saker och ting, för det är väldigt svårt att acceptera (Berndtsson, 2001). Att anpassa sig 

till de problem som synskada medför är i min mening sannolikt starkt förknippat med att 

bibehålla sitt oberoende. Något som i såväl bakgrunden (Osborne et al. 2012) som i studien, 

visat sig vara ett grundläggande behov. I de fall personerna känner sig friska och att 
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sjukdomen inte påverkar det dagliga livet som i Lunnela et als., (2010) studie, ja då finns det 

ju ingen synskada att anpassa sig till. 

I litteraturstudien framkom att kvinnor upplever att egenvärdet påverkas negativt av att ha 

försämrad förmåga att ta hand om hem och barn. Det bekräftas i Berndtssons avhandling 

(2001) där en svårt synskadad kvinna beskriver lyckan i att återigen kunna sköta hemmet och 

hur viktigt det är för att kunna känna människovärde, men studien visar även att kvinnor 

fortsätter ta samma ansvar i hemmet som innan synskadan. Att just kvinnors egenvärde 

påverkas tror jag har att göra med att kvinnorna i större omfattning ansvarar för hem och barn, 

samt att kvinnor dessutom känner sig ansvariga på grund av djupt rotade könsroller. Kanske 

hade man funnit liknade känslor hos män om man exempelvis studerat företeelsen att försörja 

familjen. Enligt Travelbee (1971/1999) har alla kulturer bestämda kriterier för manligt och 

kvinnligt, män och kvinnor förväntas uppföra sig på ett visst sätt.  

Av resultatet framkommer att personer med glaukom på ett känslomässigt sätt försöker 

acceptera förändringar i livet. Det bekräftas då 15 procent av personerna med synnedsättning 

uppger att de accepterat vad som inte kan förändras, att de inte längre kan göra vissa saker 

och att de heller inte tänker oroa sig över vad de inte längre kan göra (Boerner & Wang, 2011). 

Berndtsson (2001) både bekräftar och motsäger detta. Vissa påstår sig aldrig komma acceptera 

synskadan och andra nämner inte ens ämnet, synskadan är då sedan länge en integrerad del 

av dem själva. Någon uttrycker ambivalens och uppger att de inte accepterat synskadan eller 

bara delvis, för att senare medge att de accepterat sin synskada (Berndtsson, 2001). En teoretisk 

förklaring till resultatet kan vara Travelbees (1971/1999) beskrivning av att finna mening i 

lidandet. Lidandet ses då som en mening i det hänseendet att den sjuke inte underkastar sig 

sjukdomen utan använder den som en positiv livserfarenhet. Meningen uppstår inom 

individen och inte i den situation personen befinner sig i. Meningen är unik eftersom individen 

som finner den är unik. Varje människa är oersättlig och har uppgifter i livet som bara den 

personen kan utföra, individen är också ansvarig att utföra dem. Om människan inte 

accepterar sitt ansvar kan den personen lätt tyngas ned av meningslöshet. Meningen med 

lidandet finns då individen förstår sig vara värdefull utifrån de uppgifter i livet som är unik 

för den enskilde och som bara denne kan utföra. När personen känner sig nödvändig känns 

det som att livet betyder något, då individen förstår detta kommer denne också att förstå den 

djupare meningen i sjukdomen (Travelbee, 1971/1999). Min föreställning är att accepterandet 
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och mening med lidande skulle kunna vara liktydigt och resultatet av en lång och smärtsam 

process fylld av svåra känslor och sorg. Acceptans och mening med lidandet skulle då kunna 

infinna sig när förlusten, synskadan eller blindheten, bearbetats samt läkts känslomässigt och 

personen även har anpassat sig till det nya livet praktiskt och socialt. 

Resultatet beskrev att personer med glaukom upplever bristande förståelse från sin 

omgivning. Synskadade upplever att de blir sedda mer som ett objekt än en individ, att 

synskadan står i förgrunden vid mötet med andra samt att de blir behandlade och tilltalade 

som barn (Berndtsson, 2001). Thurston (2010) beskriver hur de känner sig överbeskyddade 

och förminskade genom att de inte blir tilltalade i en grupp, att omgivningen har låga 

förväntningar och att andra pratar om dem istället för till dem när de är närvarande. Cimarolli 

et al. (2011) fann dock att bara en liten del, 6 procent upplever att omgivningen inte förstår hur 

det är att leva med nedsatt syn. Bristande förståelse från omgivningen kan upplevas 

kränkande och försvårar livet ytterligare för den synskadade Det handlar säkert dels om 

bristande kunskap, men jag tror också att omgivningens välvilja, egen ångest för synskada och 

osäkerhet för hur de ska bemöta den synskadade ökar risken för att förminska eller 

underskatta individen. 

I resultatet framkom att personer med glaukom upplever att sjukvårdspersonal inte förstår 

deras situation. Det både bekräftas och motsägs av Berndtsson (2001) som beskriver att 

personerna upplever sig bli bemötta som objekt och somliga ser professionella som ett hinder. 

Men professionella beskrivs även ha haft en avgörande betydelse för personernas utveckling 

och rehabilitering. Vidare berättas hur personal tilltalar den anhörige istället för personen själv 

och hur sjukvårdspersonal kan uttrycka förvåning över att de arbetar (Berndtsson, 2001). Flera 

personer talar om avsaknaden av läkares förståelse för den smärtsamma upplevelsen det 

innebär att få besked om kommande blindhet eller synhotande sjukdom (Berndtsson, 2001; 

Thurston, 2010). Lunnela et al., (2010) finner att personer med glaukom upplever ögonläkaren 

som i huvudsak empatisk, men brister i sin uppmuntran, har tidsbrist och inte tar upp problem 

med personen. Sjuksköterskor inom ögonsjukvården upplevs som hjälpsamma, empatiska, 

vänliga men också överbeskyddande med en gammalmodig attityd till patienten (Lunnela et 

al. 2010). En anonym kvinna med glaukom ringar in resultatet, hon beskriver att hon ofta 

upplever att personer inte har en aning om hur det är att ha nedsatt syn till följd av glaukom. 

Hon menar då inte bara personer hon möter på gatan utan även läkare och sjuksköterskor, 
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vårdpersonal och tillika personer som jobbar med glaukom och andra ögonsjukdomar 

(Anonym, 2009). En tänkbar förklaring till att personerna inte upplever förståelse från 

vårdpersonal tror jag kan vara att personalen verkligen inte förstår hur sjukdom och synskada 

påverkar livet för de drabbade. Därtill kan det kanske vara så att den naturvetenskapliga 

synen på sjukdom står i fokus vid mötet. För att skapa förståelse för hur personen upplever 

sin situation tror jag dels att sjuksköterskan måste våga fråga om och visa intresse för hur den 

drabbade upplever sin situation, dels tror jag att forskningen i större omfattning måste inrikta 

sig på individens egen upplevelse av situationen. Ytterligare en förklaring kan, som jag ser 

det, vara avsaknaden av ett professionellt förhållningssätt i kombination med bristande 

kunskaper om sjukdomens konsekvenser för individen, felriktad vilja att hjälpa, stress och 

personliga egenskaper.  

 

I omvårdnadens värdegrund (2010) beskrivs mötet mellan patienten och vårdaren som ett 

tillfälle där verkligheten kan delas och förstås om ömsesidig öppenhet finns. Lidandet och 

välbefinnandet ses som en del av livet. Lidandet är förknippat med hur personen upplever sin 

situation och den mening individen tillskriver händelser och förluster, det är något unikt och 

individuellt. Lidandet kan bland annat beskrivas som en känsla av att förlora kontrollen eller 

som en kränkning. Det kan härröra från patientens sammansatta livssituation. Vården kan 

orsaka lidande bland annat genom kränkande bemötande. I de fall sjuksköterskan bekräftar 

patientens lidande, är tillgänglig och närvarande kan sjuksköterskan underlätta patientens 

möjlighet att försonas med sitt lidande och förstå sin situation på ett nytt vis (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2010). Toombs (1992) beskriver en läkande relation mellan läkare och 

patient där läkaren tillfälligt sätter den naturvetenskapliga synen på sjukdom åt sidan för att 

istället fokusera på patientens egen upplevelse av sjukdomen och hur sjukdomen splittrar 

livet. Toombs (1992) betonar att läkarens föreställning om sjukdomen inte är densamma som 

patientens upplevelse av sjukdom. Travelbee (1971/1999) menar att ömsesidig förståelse och 

kontakt mellan sjuksköterskan och personen är ett mellanmänskligt förhållande som också är 

omvårdnadens mål. Ömsesidig förståelse och kontakt uppnås när de båda genomgått fyra 

faser; det inledande mötet, framväxt av identiteter, empati samt sympati och medkänsla. Det 

inledande mötet karaktäriseras av att sjuksköterskan och personen börjar se varandra som en 

människa och inte som en stereotyp patient eller sjuksköterska. De börjar knyta an till 
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varandra. Sjuksköterskan uppfattar hur personen känner, tänker och uppfattar sin situation. 

Empati karaktäriseras av förmågan att förstå den andres beteende, det är en förmåga att leva 

sig in i eller förstå den andres känslor. I empatifasen känner parterna att de har kontakt med 

varandra. Sympati och medkänsla utvecklas från empati och är ett vidare begrepp med ett 

grundläggande behov av lindra lidande. Det är värme, godhet, en kortvarig form av 

medlidande och en omtanke på en känslomässig nivå som förmedlas till personen. Ömsesidig 

förståelse och kontakt innebär att sjuksköterskan och personen relaterar till varandra som 

människor. Att se personen som människa handlar för sjuksköterskan om att vara och inte om 

att göra, inte problemlösning utan en öppenhet för erfarenheter och förståelse (Travelbee, 

1971/1999).  

 

Både Toombs (1992) och Travelbee (Kirkevold, 2000) beskriver sjukdom som något som 

innebär förlust av kroppslig integritet. Att drabbas av en synhotande sjukdom är en betydande 

förlust. En person som diagnostiserats med obotlig, synhotande sjukdom beskriver 

upplevelsen som en stor förlust, liknande en begravning. Något som gått förlorat för all 

framtid och att det känns som att någon tagit en del av hjärtat och själen (Thurston, 2010). Om 

man utgår från Travelbees teori om att sjuksköterskan hjälper patienten att bemästra sitt 

lidande och att lidandet kan bestå i en förlust av något kroppsligt eller betydelsefullt så skulle 

resultatet mycket väl kunna appliceras på Travelbees teori i praktiken. Resultatet kan medföra 

att sjuksköterskor kan få ökad förståelse för hur det är att leva med glaukom och hur det kan 

påverka den drabbade både funktionsmässigt och känslomässigt. Sjuksköterskans förståelse 

skulle kunna vara till nytta för att hjälpa patienten att bemästra det lidande glaukom innebär 

och underlätta för personen att acceptera sin sjukdom och sårbarhet. Situationen skulle kunna 

bli mer hoppfull och hanterbar. Utifrån resultatet är det rimligt att litteraturstudien är viktig 

eftersom glaukom är en vanligt förekommande ögonsjukdom men däremot är dess 

konsekvenser för individen relativt okända bland vårdpersonal. Att vårdpersonal har 

bristande kunskaper om glaukom och synnedsättning framgår i resultatet. Att glaukom är ett 

dåligt utforskat område inom omvårdnaden visar sig i utbudet av vetenskapliga artiklar, 

mestadels läkare bedriver forskning med instrument som främst mäter personernas praktiska 

förmåga. Ovanligare är det med forskning om hur personerna själva upplever sin tillvaro. 

Även inom den medicinska specialiteten börjar behov av bredare forskning ses, en ögonläkare 
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undrar om de som medicinska specialister verkligen förstår vad livskvalitet betyder för 

patienterna. Han menar att professionen tenderar att se livskvalitet som förmågan att fungera 

självständigt, exempelvis att köra bil utan att krocka eller att undvika fall. Han menar att 

fungera med synhandikapp sträcker sig utöver de kvantitativa mätningar som professionen 

vanligen använder. Vidare tror han att glaukomdrabbades livskvalitet kan påverkas negativt 

av bristande kunskap och förståelse för sjukdomen bland den medicinska professionen, hos 

befolkningen och i arbetslivet. Dessutom tros ökad förståelse för dessa frågor möjliggöra 

förbättrad livskvalitet. (Zeyen, 2009). 

Metoddiskussion 

Initialt söktes artiklar som var maximalt 10 år gamla, det resulterade i ett stort antal artiklar 

med kvantitativ metod och endast en med kvalitativ metod. Det innebar ett tunt och kantigt 

material eftersom de kvantitativa studierna i huvudsak var baserade på vedertagna 

frågeformulär och tester gällande praktisk funktionsförmåga. De drabbades personliga 

upplevelse beskrivet med egna ord saknades. I syfte att få ett fylligare material att arbeta med 

utvidgades sökningarna till att gälla 15 år och då fanns ytterligare kvalitativa artiklar i 

träfflistan. Å andra sidan blev det ett äldre material att arbeta med, två artiklar är äldre än 10 

år. Den ena är en norsk studie, som i mina ögon är värdefull att ha med då det är den enda 

studien från både Europa och Norden. Den andra studien äldre än 10 år är kvalitativ och min 

föreställning är att personers upplevelser av leva med glaukom, oavsett synskada eller inte, 

inte förändrar sig mer än marginellt över tid eftersom behandling och prognos är likartad, 

upplevelsen att leva med hot om synskada tror jag inte heller förändrats. Det som skulle kunna 

förändras över tid är arbetslivets komplexitet, kraven i arbetslivet ökar med alltmer 

teknikkrävande arbetsuppgifter, något som kan vara svårt för synskadade. Å andra sidan kan 

även datorer vara till hjälp precis som drabbade beskriver i resultatet. Idag är också kraven 

större för att få ta del av sjukförsäkringen, att stå till arbetsmarknadens förfogande och 

arbetsgivaren ställer sannolikt större krav på arbetsprestation.  

På grund av stort urval begränsades urvalet av kvantitativa artiklar till att antalet 

studiedeltagare skulle överstiga 100, det är en av uppsatsens styrkor då större urval kan 

innebära bättre vetenskaplig kvalitet. Å andra sidan kan det innebära att intressanta artiklar 

fallit bort. Min personliga reflektion över varför få kvalitativa studier finns inom ämnet är att 

det i delar av världen inte är vanligt med sjuksköterskor inom ögonsjukvården, och att 
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sjuksköterskor i större omfattning än läkare gör kvalitativa studier. Till exempel finns det i 

Norden bara oftalmologisk utbildning för sjuksköterskor i Sverige. En annan reflektion är att 

urvalet gällde en specifik ögonsjukdom, hade sökningarna omfattat till exempel blindhet eller 

synskada hade kanske fler kvalitativa artiklar funnits. Det är en styrka att jag har haft tillgång 

till landstingens nationella upphandling av elektroniska tidskrifter, EIRA, eftersom jag 

därmed haft tillgång till artiklar i fulltext från ett mycket stort antal, inom forskningen, 

välrenommerade tidskrifter.  

Till studiens nackdel kan synas att resultatartiklarna återfanns i endast en databas, trots detta 

är relevanta artiklar i området väl eftersökta. Innan denna litteraturstudie färdigställdes hade 

jag arbetat med den med samma syfte, men med ett annat urval, personer över 65 år. Arbetet 

fick avslutas med anledning av för litet urval av artiklar på grund av studiedeltagarnas ålder 

och att livskvalitets vid glaukom är ett relativt nytt ämne inom vetenskapen. Det innebär att 

jag var väl insatt i tillgången på artiklar i ämnet när jag påbörjade arbetet med denna 

litteraturstudie och vid sökningar i andra databaser återfanns dubbletter snabbt.  

Den vetenskapliga värderingen kan ha färgats av att jag ensam skriver uppsatsen, det är 

således bara min egen uppfattning som värderingen grundar sig på, vilket kan vara en brist 

då värderingen blir än mer subjektiv. En styrka i kvalitetsgranskningen är dock att den är 

utförd med samma typ av granskningsmall, Carlsson och Eiman (2003), oavsett kvalitativ eller 

kvantitativ studie. Artiklar både av grad I och grad II inkluderades vilket kan vara en nackdel, 

om endast artiklar av grad I ingått hade kvaliteten kunnat bli högre. En annan svaghet är att 

även analysen ha påverkats av att det bara är jag som skriver uppsatsen, det är bara min 

tolkning av studiernas resultat som uppsatsen bygger på. En svaghet är att det inte alltid 

framgår i studierna huruvida personerna har glaukom på ett eller båda ögonen, det kan vara 

skillnad i både hur personen fungerar och upplever sin situation. Ytterligare en omständighet 

som kan påverka tolkningen såväl positivt som negativt är att jag att jag genom mitt arbete på 

ögonmottagning har en förförståelse för glaukom och synnedsättning. 

Slutsats 

Livet för personer som lever med glaukom kan påverkas på många olika sätt och förståelsen 

för deras situation är bristfällig såväl inom sjukvården som bland allmänheten. Forskningen 

är i huvudsak inriktad på personernas praktiska förmåga och knapphändig vad gäller 
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personernas egen uppfattning om hur det är att leva med glaukom. Ytterligare forskning är 

därför viktig för att öka förståelsen för hur det är att leva med glaukom vilket i sin tur kan 

förbättra omvårdnaden, förbättra stödet och bemötandet av personer som lever med glaukom. 
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related to 
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har samband 
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Synfälts-
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seende. 
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depression. 
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Chi-square 

test 
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regression 
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Bland 

personer 

med 

bilateralt 
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slutat köra 

bil (OR 

2,6) 
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livs-
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med 
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beskriva 

deras 

strategier att 
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Kvalitativ 

metod 
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frågan hur det 

är att leva med 
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erfarenheter 

och tankar. I 
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Djup-

intervju 

n=14 

Fokus-

grupp 

n=10 

Herme-

neutisk 

fenomeno-

logi 

 

Ett huvud-

tema 

identi-

fierades; 

att lära sig 
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med 
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förutsäga 

detta. 
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metod 

Tvärsnitts-

studie 

HADS-A, -D 

GQL-15, 

anpassad till 

Kina. 

Läkar-

undersökning 

Synskärpetest 

Synfälts-

prövning 

 

n=506 

Bortfall 

46. 

Allmän 

linjär 

modell 

Spearman 

rang 

korrelation  

ANOVA 

Linjär 

regression 

Multipel 

linjär 

regression. 

Förekomst

en av 

ångest och 

depres-

sion var 

relativt 

hög. Själv-

rappor-

tering var 

informa-

tivt för att 

uppskatta 

person-

ernas 

psyko-

logiska 

Grad 1  

43 

poäng 

97 pro-

cent 



 

 

 

problem, 

medan 

objektiv 

mätning 

av syn-

funktion 

inte var 

det.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Bilaga 4: Exempel på analysprocess 

Författare 

Titel 

Meningsbärande 

enhet 

Översatt meningsbärande 

enhet 

Under 

rubrik 

Rubrik 

Green, J., 

Siddal, H., & 

Murdoch, I. 

Learning to 

live with 

glaucoma: a 

qualitative 

study of 

diagnosis 

and the 

impact of 

sight loss.  

(2002). 

“All respondents in 

this study experienced 

the diagnosis of 

glaucoma, to be a 

´surprise´: an 

explanation for their 

symptoms, or an 

unexpected finding on 

a routine 

examination.” (Green 

et al. 2002, s. 261). 

”[The diagnosis] put 

me down, depressed 

me terribly. I´d never 

considered it you see. 

I´d heard of glaucoma, 

but didn´t know, for 

instance, it could creep 

up on you without you 

realizing. ´Cause it´s, 

it´s so silent, so 

without warning it 

strikes, doesn´t it?” 

(Green et al. 2002, s. 

261). 

Deltagare upplevde 

diagnosen som en 

överraskning, förklaring till 

symtomen eller ett oväntat 

fynd vid en rutinkontroll.  

”[The diagnosis] put me down, 

depressed me terribly. I´d 

never considered it you see. I´d 

heard of glaucoma, but didn´t 

know, for instance, it could 

creep up on you without you 

realizing. ´Cause it´s, it´s so 

silent, so without warning it 

strikes, doesn´t it?” (Green et 

al. 2002, s. 261). 

Svåra 

känslor 

Förändrad 

fysisk och 

psykisk 

hälsa 

Mabuchi, F., 

Yoshimura, 

K., Kasiwagi, 

K., 

Yamagatan, 

Z., Kanba, S., 

Iijima, H & 

Tsukahara, S. 

Risk factors 

for anxiety 

and 

depression in 

patients with 

glaucoma. 

(2012). 

“Significant 

relationships were 

found between age and 

the HADS-A subscore 

both with and without 

adjusting for 

demographic and 

clinical variables (ß=-

0,046, p=0,0008 and 

ß=-0,043, p=0,0022, 

respictevly” 

(Mabuchi et al. 2012, 

s. 822) 

Hos personer med glaukom 

finns det signifikant 

samband mellan lägre ålder 

och förekomst av ångest 

och oro. 

Svåra 

känslor 

Förändrad 

fysisk och 

psykisk 

hälsa 



 

 

 

 


